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بالغ صحفي عدد

2014/ 12

انمكتب انوطني نهسالمة انصحية نهمنتجات انغذائية يقدو حصيهة انمزاقبة
انصحية نهمنتجات انغذائية خالل شهز رمضان 1435
على إثر إنجاز عملٌات المراقبة الصحٌة على المواد الغذائٌة األكثر استهالكاٌ ،قدم المكتب الوطنً للسالمة الصحٌة
للمنتجات الغذائٌة حصٌلة شهر رمضان 1435
فخالل هذه الفترة ،أنجزت فرق المراقبة التابعة للمكتب على مستوى السوق الداخلً  4605خرجة مٌدانٌة تم
خاللها زٌارة ومراقبة  38113نقطة بٌع ومؤسسات صناعية ومجازر ومطاعم .وقد أسفرت عملٌات المراقبة البالغ
عددها  92612عملٌة عن أخذ  1387عٌنة من المواد الغذائٌة بهدف القٌام بالتحالٌل المخبرٌة و  150محضر
مخالفة مباشرة و  91076عملٌة تحسٌس فً مجال تخزٌن المواد الغذائٌة وعنونتها و شروط سالمتها .كما نتج
عن هذه العملٌات حجز وإتالف المواد الغذائٌة الفاسدة التالٌة6

-

 4أطنان و 186كلغ من السمٌد ،الدقٌق و مشتقاته ؛
 3أطنان من المارڭارٌن و المنتوجات الدهنٌة النباتٌة؛
طنٌن و  381كلغ من الفواكه الطرٌة ؛
طن و نصف من الحلوٌات التقلٌدٌة ؛
طن و نصف من الفواكه الجافة؛
طن و  353كلغ من التمور؛
طن من الخبز ومنتجات الحلوٌات؛
 488كلغ من البسكوٌت ،الشوكوالتة و الحلوٌات ؛
 784كلغ من أملو؛
 133كلغ من المستحضرات السكرٌة؛
 103كلغ من المصبرات النباتٌة ؛
 474كلغ من التوابل؛
 456كلغ من المعجنات والكسكس؛
 436كلغ من عجٌنة الحلوٌات؛
 331كلغ من القهوة و الشاي؛
 842كلغ من المربى؛
 265كلغ من مركز الطماطم؛
 253كلغ من االرز و القطانً؛
 128كلغ من السكر؛
 42كلغ من البطاطس المقلٌة؛
 30كلغ من الملح؛

-

 318243لترا من المشروبات ؛
 752من زٌوت القلً و زٌت المائدة؛
 313لترا من العصٌر والنكتار ؛
 232لترا من الماء المعدنً ؛
 342طنا من اللحوم الحمراء؛
323طنا من منتجات الصٌد؛
 98طنا من اللحوم البٌضاء؛
 50طنا من مشتقات الحلٌب؛
طن و نصف من العسل؛
 29079بٌضة.

أما على صعٌد االستٌراد ،فقد تمت مراقبة  153968طنا من المنتجات الغذائٌة من قبل المصالح المختصة التابعة
للمكتب بنقط الحدود التً قامت بمعالجة  1910ملفا وانجاز  3113مراقبة وثائقٌة وعٌنٌة للمنتجات وأخذ  181عٌنة
قصد التحالٌل المخبرٌة وإرجاع  198طنا من المنتجات الغذائٌة الغٌر مطابقة التالٌة6
o
o
o
o
o

 95طنا من التمور؛
 20كلغ من الحلوٌات؛
 71من مركز الطماطم؛
 1طنا من مصبرات زٌتون المائدة؛
 75كلغ من الملونات الغذائٌة.

المكتب الوطنً للسالمة الصحٌة للمنتجات الغذائٌة مؤسسة عمومٌة أنشئت بموجب القانون رقم  ،04-81خاضعة لوصاٌة
الدولة ومتمتعة بالشخصٌة المعنوٌة واالستقاللٌة المالٌة و تمارس لحساب الدولة االختصاصات المتعلقة بحماٌة صحة
المستهلك والحفاظ على صحة الحٌوانات و النباتات.
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